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ΘΕΜΑ: Κίνδυνος black-out για τη λειτουργία της ελληνικής βιομηχανίας
εν μέσω πανδημίας
Σημαντικός καθίσταται ο ρόλος της ελληνικής βιομηχανίας στην
προσπάθεια ανασυγκρότησης της χώρας, με τα τελευταία στοιχεία να
δείχνουν ότι παρουσίασε σχετική ανθεκτικότητα στο δεύτερο lockdown,
με τα επιμέρους στοιχεία να είναι οριακά.
Την ίδια στιγμή που ο βαθμός χρησιμοποίησης του εργοστασιακού
δυναμικού ενισχύθηκε σχεδόν 10 μονάδες το Δεκέμβριο σε σχέση με τον
Μάϊο και ο δείκτης παραγωγής στη μεταποίηση παρουσίασε υψηλό 10
μηνών το Νοέμβριο, ο δείκτης επιχειρηματικών προσδοκιών παρουσίασε
επιδείνωση το Νοέμβριο, με το δείκτη για παραγγελίες και τρέχουσα
ζήτηση να παραμένει αρνητικός τον ίδιο μήνα, παρά την αύξηση των
εξαγωγών το Σεπτέμβριο.
Κομβικό ζήτημα για την ελληνική βιομηχανία αποτελεί η πρόσβαση στη
χρηματοδότηση και το κόστος χρηματοδότησης, με το 24% των πόρων
των εγγυοδοτικών προγραμμάτων να έχουν μεν κατευθυνθεί στη
βιομηχανία, αλλά το μέσο επιτόκιο δανεισμού μιας ελληνικής
επιχείρησης από τις εγχώριες τράπεζες να παραμένει σημαντικά

υψηλότερο σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, καθώς και το
υψηλό κόστος ενέργειας για το οποίο οι συγκρίσεις είναι αναπόφευκτες
σε σχέση με τις βιομηχανικές μονάδες άλλων χωρών.
Εντούτοις, αγεφύρωτο φαντάζει το χάσμα μεταξύ της ΔΕΗ και των
ελληνικών βιομηχανιών που καταναλώνουν το 12% της συνολικής
ετήσιας κατανάλωσης της χώρας, με την προτεινόμενη από τη ΔΕΗ
αύξηση στο κόστος ρεύματος να αγγίζει το 40-50% σε σχέση με τις τιμές
που ισχύουν τώρα, κόστος που θεωρείται ήδη μη ανταγωνιστικό
συγκρινόμενο με το αντίστοιχο κόστος ενέργειας των υπόλοιπων
ευρωπαϊκών βιομηχανιών.
Σε μια περίοδο που η ελληνική βιομηχανία προσπαθεί να κρατηθεί όρθια
σε συνθήκες πανδημίας και να ανακάμψει, ακολουθώντας το βηματισμό
της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, η αδυναμία συμφωνίας με τη νέα
τιμολόγηση και τη δομή τιμολογίων της ΔΕΗ δημιουργεί συνθήκες
‘’ασφυξίας’’, αφού η παράταση που δόθηκε λήγει σε 20 ημέρες, χωρίς να
προκύπτει ορατό αποτέλεσμα.
Επειδή η Ένωση Βιομηχανικών Καταναλωτών Ενέργειας με έγγραφό της
ζητά την παρέμβαση της κυβέρνησης, καταγγέλοντας τη ΔΕΗ για
ολοκληρωμένο σχέδιο χειραγώγησης των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας για
τις βιομηχανίες
Επειδή οι εκπρόσωποι της βιομηχανίας αφήνουν να εννοηθεί ότι η ΔΕΗ
καταχρηστικά θέτει ρήτρες αναπροσαρμογής σχετικά με το κόστος
εξισορρόπησης, κατέχοντας δεσπόζουσα θέση στην τιμή της σχετικής
αγοράς

Επειδή η κυβέρνηση έχει εξαγγείλει πολλές φορές την πρόθεσή της να
μειωθεί το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας για τις βιομηχανίες, χωρίς να
έχουν υλοποιηθεί μέχρι σήμερα
Επειδή ο τομέας της βιομηχανίας εμφανίζει άνθηση σε ευρωπαϊκό
επίπεδο, προσφέροντας σταθερές και καλά αμειβόμενες θέσεις
εργασίας, αποτελώντας κομβικό παράγοντα για την ανασυγκρότηση της
χώρας μέσα και από την αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης
Ερωτώνται οι κύριοι υπουργοί
1. Προτίθενται να στηρίξουν την ελληνική βιομηχανία ώστε να
καταστεί ανταγωνιστική συγκριτικά με τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές,
τόσο σε σχέση με το κόστος ενέργειας, όσο και με το κόστος
χρηματοδότησης;
2. Θα συνεργαστούν με τη διοίκηση της ΔΕΗ ώστε να επιτευχθεί μια
βιώσιμη συμφωνία μεταξύ των βιομηχανιών και της ΔΕΗ, χωρίς
τελεσίγραφα και αυστηρές προθεσμίες;
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